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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Wilayah suatu negara pada umumnya terdiri dari daratan, lautan, dan udara 

diatasnya. Wilayah sebagai kesatuan geografis merupakan tempat bagi penduduk 

dan pemerintah suatu Negara melakukan aktifitasnya. Dalam hokum 

internasional, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dibatasi oleh 

batas wilayah negara tersebut. Artinya, kedaulatan suatu negara hanya berlaku di 

wilayah negara nya saja. Tanpa adanya wilayah, suatu negara tidak dianggap 

sebagai subjek hokum internasional (Mochtar Kusumaatmadja, 2003, hlm.81). 

Pada masa ini sengketa wilayah antara 2 negara atau lebih kerap kali terjadi. 

Sengketa wilayah merupakan salah satu isu penting dalam hubungan 

internasional. Banyaknya segketa wilayah yang terjadi dengan saling klaim 

biasanya berupa wilayah daratan, wilayah laut, dan dapat juga berupa pulau. 

Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu dalam 

bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau juga dalam bentuk 

klaim terhadap suatu bagian dari wilayah yang berbatasan (Mochtar 

Kusumaatmadja, 2003). Seperti isu sengketa pulau Dokdo/Takeshima antara 

Korea Selatan dan Jepang. 

Korea Selatan dan Jepang merupakan negara yang dikenal memiliki sejarah 

hubungan yang kurang baik satu sama lain dikarenakan dulu Jepang pernah 

menduduki kawasan Korea selama 35 tahun ( 1910-1945) dan kedua negara ini 

menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Asia Timur dan Asia, dan kedua 

negara ini merupakan negara besar di kawasan Asia dan kawasannya sendiri yaitu 

Asia Timur, dilihat dalam kedekatan geografisnya mereka merupakan negara 

bertetangga di kawasan Asia Timur. Banyak kerjasama yang telah dilakukan oleh 

kedua negara ini, namun suatu ketika hubungan antara Korea Selatan dan Jepang 

ini menjadi memanas di karenakan adanya klaim sebuah pulau yaitu pulau Dokdo. 

Pulau Dokdo ini sebenarnya adalah pulau tak bertuan tetapi karena kekayaan 

alamnya yang melimpah membuat Korea Selatan dan Jepang mengklaim pulau
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tersebut. Sumber daya alam yang berada disana berupa minyak, gas dan ribuan 

ton ikan jadi tidak heran kenapa pulau Dokdo ini sngat berarti bagi Korea Selatan 

dan Jepang untuk menghidupi dan demi kesejahteraan masyarakat masing – 

masing negara. 

Gugusan pulau karang yang oleh Korea Selatan disebut sebagai Pulau 

“Dok” yang berarti “Lonely Island” atau “Rock Island”  sedangkan oleh Jepang 

disebut Pulau  yang sebelumnya dikenal dengan nama Matsushima (pulau yang 

sangat kecil) lebih sama dengan Matsue, kota pelabuhan yang terletak di pantai 

barat Jepang. Sengketa ini kembali mencuat setelah Duta Besar Jepang untuk 

Korea Selatan memberi pernyataan dengan tegas bahwa secara historis maupun 

yuridis, Pulau Dokdo adalah bagian dari wilayah kedaulatan Jepang. Pernyataan 

ini menyulut amarah rakyat Korea Selatan yang merasa bahwa pulau Dokdo 

adalah wilayah teritorial mereka. Pengklaiman yang terjadi antara Korea Selatan 

dan Jepang berdasarkan letak geografis, historis dan hukum internasional. (Dokdo, 

Korean Territory Since 6th Century, p. 11-12) 

Kepulauan Dokdo/Takeshima menjadi sengketa, karena kedua negara 

mengklaim kepemilikan pulau tersebut. Dasar klaim Korea Selatan adalah pada 

tahun 1952, Presiden Korea Selatan, Rhee Syng-Man mengeluarkan Declaration 

of Sovereigntiy over neoghboring Seas yang menyebutkan bahwa kepulauan 

Dokdo/Takeshima termasuk kedalam wilayah Korea Selatan. (The Territorial 

Over Dokdo Island 2012, hlm.4) 

Korea Selatan dan Jepang memperebutkan kepulauan Dokdo/Takeshima 

sejak berakhirnya Perang Dunia II. Korea selatan mengklaim bahawa pulau 

Dokdo adalah bagian dari wilayahnya berdasarkan pada zaman dinasti Silla 512 

M (San Fern 2003, p.78). Hal tersebut dijadikan Korea Selatan sebagai alat untuk 

mempertahankan kepemilikannya atas Pulau Dokdo. Kemudian Jepang pada 

tahun 1954 dan tahun 1962 melakukan pengajuan ke Mahkamah Internasional 

sebagai proses penyelesaian, namun Korea Selatan menolak penyelesaian dengan 

melibatkan pihak ketiga. (Jepang Ajukan Takeshima ke Mahkamah 

Internasional2012, hlm.1) 

Pada tahun 1996 Korea Selatan dan Jepaang melakukan persiapan untuk 

meratifikasi UNCLOS  (United Nations Convention on the Law of the Sea) untuk 
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memperjelas klaim atas pulau Dokdo/Takeshima namun kemudian sengketa 

kepulauan Dokdo/Takeshima kembali memanas kembali, pada saat Korea Selatan 

dan Jepang melakukan deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)  dibawah 

peraturan UNCLOS di laut Jepang (The Territorial Dispute Over Dokdo 2012, 

hlm.4).  Sehubungan dengan keadaan laut Jepang yang tidak terlalu luas, maka 

penetapan batas maaritim dirundingkan secara bilateral antara Korea Selatan dan 

Jepang. Perundingan tersebut kembali menimbulkan sengketa kepulauan 

Dokdo/Takeshima. Klaim atas kepulauan Dokdo/Takeshima menjadi penghambat 

dalam pembuatan perjanjian perbatasan mengenai laut Jepang. Dalam arti “kedua 

masalah tersebut memberikan contoh terburuk dalam hubungan Korea Selatan dan 

Jepang”. Permusuhan dari sejarah masa lalu yang meradang, caci maki yang 

dilakukan oleh pemimpin masing – masing negara, dan politisi yang 

memperingatkan secara histeris atas konflik senjata. (Green 2003, hlm.113). 

Jepang beropini bahwa Kepulauan Dokdo/Takeshima merupakan pulau 

yang tak bertuan (terra nulius). Kepulauan yang pada awalnya tak berpenghuni 

sehingga Jepang menempatkan kedaulatan serta kepemilikan Pulau 

Dokdo/Takeshima sebagai bagian dari wilayahnya. Kejadian itu berlangsung 

dibawah pengawasan prefektur Shimane, prefektur Shimane sendiri adalah sebuah 

daerah di dekat Sani-in di Pulau Honshu. Kepulauan Oki dan Takeshima yang 

terletak di Laut Jepang juga termasuk dalam wilayah Prefektur Shimane dan 

menerapkan yuridiksi Pulau Okinoshima Jepang pada tahun 1905. (Dokdo 

Research and Preservation Association & Dokdo Institute 2005, p. 13) 

Persengketaan Pulau Dokdo/Takeshima  ini mulai memanas lagi pada tahun 

2008 yaitu saat Jepang mengesahkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa 

pulau Dokdo/Takeshima merupakan bagian dari prefektur Shimane. Prefektur 

Shimane disini adalah sebuah daerah di Jepang yang terletak di wilayah Chugoku, 

tepatnya di daerah San-in  di pulau Honshu. Kepulauan Oki dan Takeshima yang 

terletak di Laut Jepang juga termasuk ke dalam wilayah Prefektur Shimane. oleh 

Dewan Peraturan Shiname yang diperkuat oleh pemerintah Jepang dengan 

mempublikasikan sebagai “Takeshima Day” atau Hari Takeshima dan hal ini 

membuaat rakyat Korea Selatan marah. Di tahun yang sama, Jepang 

menyantumkan Pulau Dokdo/Takeshima kedalam sebuah buku sekolah menengah 
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dimana disana dijelaskan bahwa Jepang memiliki legalitas terhadap Pulau 

Dokdo/Takeshima. Jepang sempat berencana untuk melakukan survei maritim 

disekitar kepulauan Dokdo/Takeshima lantas Korea Selatan mengancam akan 

menangkap penjaga pantai Jepang Jika Jepang terus berusaha untuk melakukan 

survei maritim dan Korea Selatan juga akan mengirim 20 kapal meriam jika 

survei tersebut tetap dilaksanakan. Presiden Korea Selatan saat itu meminta 

Jepang untuk minta maaf atas kolonisasi yang dilakukan oleh Jepang sebelumnya 

atas pulau – pulau dan korea Selatan secara keseluruhan. (Philip 2013, hlm.5) 

Lalu seminggu setelah Jepang mempublikasikan hari Takeshima, Korea 

Selatan, sejumlah 6 juta pedagang  swasta asal Korea Selatan telah menyatakan 

pelaksanaan pemboikotan terhadap berbagai produk Jepang. Pemboikotan tersebut 

dilakukan untuk memprotes aktifitas yang dilakukan oleh Jepang untuk merebut 

kedaulatan Pulau Dokdo/takeshima melalui pelaksanaan  “Hari Takeshima” di 

Provinsi Shimane, Jepang. Pemboikotan produk Jepang kali ini akan mungkin 

menjadi kegiatan berskala besar dibandingkan sebelumnya. Karena, para anggota 

yang ikut dalam pemboikotan ini terdiri tas pemilik restoran, toko bir dan pihak 

supermarket yang menjual produk Jepang kepada konsumen secara langsung. 

Menurut data, para pedagang swasta tersebut menangani rata – rata 80% produk 

Jepang yang beredar di Korea Selatan. Sampai sejauh ini, telah diadakan kegiatan 

pemboikotan terhadap produk Jepang selama beberapa kali, namun hanya sampai 

menunjukkan rasa marah. (6 Juta Pedagang Swasta Asal Korea Selatan Boikot 

Produk Jepang 2008, hlm.1) 

Saat kebijakan luar negri Jepang yang semakin tegas terhadap Pulau 

Dokdo/Takeshima, Korea Selatan justru menggunakan “quiet diplomacy” sebagai 

alat untuk menghadapi provokasi Jepang atau dapat dikatakan Korea Selatan tidak 

mengambil tindakan terlalu banyak, dengan diplomasi dan menghasilkan 

perundingan dalam negosiasi di akhir bulan Juni 2009 lalu (Kang & Lee 2010, 

hlm. 3).Pada Juli 2009, pemerintah Korea Selatan mengirim kapal penelitian 

untuk mengumpulkan data disekitar Pulau Dokdo/Takeshima. Hal ini 

memunculkan protes keras oleh rakyat Jepang yang melakukan protes di depan 

kedutaan  besar Korea Selatan dan meminta Korea Selatan untuk 
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mempertimbangkan atas pengiriman marinir untuk menggantikan kepolisian di 

pulau yang menjadi sengketa tersebut. 

Kepulauan Dokdo/Takeshima ini terbagi atas 2 buah pulau besar dan 35 

pulau yang lebih kecil. Total luas wilayah ini adalah 0,18745km2 dengan puncak 

tertinggi mencapai 169 meter dari permukaan laut yang berada di Otokojima. 

Dokdo masuk ke dalam wilayah administrasi Korea Selatan dalam satuan Dokdo-

ri, Kecamatan Ulleung, Kabupaten Ulleung di Provinsi Gyeongsang Utara. 

Sementara Jepang memasukkan Dokdo ke dalam satuan pulau Oki, Distrik Oki di 

prefektur Shimane, daerah Chugoku (Letak Geografis Pulau Dokdo 2009, hlm.1) 

Pulau Dokdo/Takeshima ini sebenarnya adalah pulau yang tidak 

dikembalikan oleh Jepang saat masa Perang Dunia II, namun Jepang kalah 

terhadap Rusia pada perang itu. Dalam perjanjian San Fransisco 1952 dituliskan 

bahwa Jepang mengembalikan beberapa pulau seperti pulau Kuril, Senkaku tetapi 

tidak pada Pulau Dokdo karena Jepang berniat untuk mengeksplorasi pulau 

tersebut. lalu pada tahun 2008 Korea Selatan mengklaim Pulau terebut dari sisi 

sejarah dan yuridis, lantas Jepang langsung geram dengan pernyataan Korea 

Selatan itu dan timbulah perang klaim yang saling tumpang tindih dan hingga 

sekarang masalah sengketa ini belum menemukan titik temu dan membuat negara 

– negara di kawasan Asia khususnya Asia Timur menjadi khawatir akan terjadi 

peperangan besar. (War’s Legacy Plagues Japan and Its Neighbors 2012, hlm. 1) 

Lalu pada tahun 2012 klaim terhadap Pulau Dokdo/Takeshima kembali 

memanas lagi saat Presiden Korea Selatan Lee Myung-Bak mengunjungi Pulau 

Dokdo/Takeshima. Kunjungan Lee ke Kepulauaan itu membuat pemerintah 

Jepang marah dan kembali fokus terhadap kepulauan Dokdo/Takeshima (Kim & 

Cho 2011, hlm. 1).Lalu ditahun yang sama, Korea Selatan melakukan patroli 

pantai untuk mengawasi dan menjaga keamanan di sekitar pulau 

Dokdo/Takeshima. Berdasarkan tindakan tersebut Jepang merasa tidak terima dan 

mengajak Korea Selatan untuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke 

Mahkamah Internasional, namun Korea Selatan kembali menolak ajakan dari 

Jepang tersebut 

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah terus berlangsungnya perang klaim 

dan upaya – upaya penguasaan yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan di 
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pulau Dokdo. Persoalannya menjadi semakin rumit karena klaim dan upaya 

tersebut saling bersinggungan yang menyebabkan tidak adanya batas wilayah 

yang jelas antara Jepang dan Korea Selatan di wilayah sekitar Pulau Dokdo. Hal 

tersebut pada akhirnya menimbulkan berbagai protes keras di berbagai pihak. 

Dalam hal in Jepang dan Korea Selatan sama – sama sebagai pemilik pulau 

Dokdo, sehingga tindakan sekecil apapun yang dilakukan Jepang di Pulau Dokdo 

akan dapat memancing kemarahan dari Korea Selatan, dan begitu juga sebaliknya. 

Hal ini sudah tentu akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang 

bertetangga ini. 

Sebelumnya sudah ada beberapa upaya penyelesaian sengketa yang 

dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang terkait sengketa Kepulauan 

Dokdo/Takeshima ini yaitu berupa aajakan Jepang untuk membawa permasalahan 

sengketa ini ke Mahkamah Internasional pada tahun 1954, 1962 dan tahun 2008 

tetapi Korea Selatan menolak dengan tegas ajakan Jepang tersebut dengan alasan 

Korea Selatan yakin bahwa secara yuridis dan historis Kepulauan Dokdo 

merupakan milik Korea Selatan. Lalu hubungan bilateral yang terjalin antara 

Korea Selatan dan Jepang sejak lama serta kerjasama yang dilakukan oleh kedua 

negara tersebut merupakan salah salah satu hal yang menghambat upaya 

penyelesaian sengketa karena kedua negara hanya fokus kepada peningkatan 

kerjasama sementara tidak membicarakan kembali tentang sengketa kepulauan 

Dokdo/Takeshima, contohnya saja pada tanggal 28 Juni 2009, Presiden Korea 

Selatan Lee Myung Bak dan Perdana Menteri Jepang Taro Aso mengadakan 

pertemuan di Tokyo, inti dari pertemuan tersebut adalah peningkatan kerjasama di 

bidang militer untuk menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, menurut kedua 

petinggi negara tersebut mereka tidak akan mentolerir tindakan Korea Utara 

terkait pengembangan nuklirnya. 

 Lalu dalam beberapa pertemuan terakhir seperti  Konferensi Tingkat Tinggi 

APEC dan ASEAN pada tanggal 18-20 November 2012 lalu, Jepang bertemu 

langsung dengan Korea Selatan. Pada pertemuan tersebut Korea Selatan dan 

Jepang justru membicarkan tentang peningkatan kerjasama dalam bidang 

pertahanan dan ekonomi dan sama sekali tidak membahas sengketa pulau 

Dokdo/Takeshima. Tetap tidak menutup kemungkinan akan ada pertemuan 
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khusus antara Korea Selatan maupun Jepang untuk membicarakan permasalahan 

sengketa kepulauan Dokdo/Takeshima. Selain itu ada keterlibatan aktor lain 

seperti PBB dan Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut, 

tetapi menurut penulis keterlibatan PBB ataupun Amerika Serikat tidak merubah 

apapun, kedua negara tersebut masih mempersengketakan Pulau 

Dokdo/Takeshima. 

Lalu belum jelasnya wilayah Pulau Dokdo/Takeshima menjadi penghambat 

upaya penyelesaian sengketa tersebut karena saat Korea Selatan dan Jepang ingin 

meratifikasi UNCLOS terjadi perang saling klaim kembali dan situasi diantara 

Korea Selatan dan Jepang saat itu kembali memanas dan mengakibatkan tertunda 

nya kejelasan atas wilayah asli Kepulauan Dokdo/Takeshima. Hal ini membuat 

masyarakata Korea Selatan dan Jepang merasa kecewa karena mereka sudah 

menunggu hal tersebut sejak lama. 

Sengketa pulau Dokdo antara Jepang dan Korea Selatan bukan hanya 

sekedar sengketa wilayah antara dua negara bertetangga, akan tetapi telah 

menyangkut harga diri bangsa yang ditunjukkan dengan kuatnya nasionalisme 

dari rakyat Korea Selatan dan Jepang yang begitu sensitive terhadapa sengketa 

pulau Dokdo ini. Belum tercapainya kesepakatan mengenai batas wilayah antara 

Jepang dan Korea Selatan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kedaulatan 

di wilayah tersebut serta terhambatnya upaya penyelesaian sengketa di Kepulauan 

DokdoTakeshima tersebut. 
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Sumber: http://www.dokdo-takeshima.com 

Gambar 1: Peta Letak Kepulauan Dokdo/Takeshima 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima yang melibatkan dua negara yang 

paling berpengaruh di kawasan Asia Timur yaitu Korea Selatan dan Jepang telah 

memunculkan ketakutan yang besar bagi masyarakat internasional dan negara-

negara di kawasan Asia Timur. Sengketa Pulau ini tentu sangat berpengaruh bagi 

kedua negara karena kedua negara tersebut merupakan negara yang dikenal 

memiliki hubungan baik, oleh karena itu berbagai pihak sangat menyayangkan 

mengapa sengketa ini dapat terjadi dan berpengaruh bagi stabilitas keamanan di 

kawasan Asia Timur. Berbagai upaya penyelesaian sudah dilakukan kedua negara 

tersebut agar permasalahan sengketa Pulau Dokdo/Takeshima ini dapat selesai 

dengan baik, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang menghalangi 

proses penyelesaian tersebut. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : Hambatan apa saja yang menghalangi upaya penyelesaian 

antara Korea Selatan dan Jepang terkait sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima 

periode 2008 – 2012? 
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I.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan kepentingan nasional Jepang dan Korea Selatan terkait 

sengketa kepulauan Dokdo/Takeshima. 

b. Menjelaskan sengketa Pulau Dokdo/Takeshima yang terjadi antara 

jepang dan Korea Selatan. 

c. Menganalisa hambatan yang terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa 

Kepulauan Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang periode 

2008 – 2012. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Sebagai hasil dari penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

beberapa manfaat, antara lain: 

Manfaat Praktis 

a. Mengetahui hambatan penyelesaiansengketa pulau ini dari kedua negara 

yang saling klaim yaitu Jepang dan Korea Selatan. 

b. Memahami situasi keamanan dan hubungan bilateral kedua negara 

tersebut terkait sengketa yang makin memanas ini. 

Manfaat Akademis 

a. Penggunaan teori kepentingan nasional untuk menganalisa mengapa 

sengketa pulau Dokdo/Takeshima bisa terjadi. 

b. Penggunaan konsep sengketa untuk menjelaskan bagaimana sengketa 

pulau Dokdo/Takeshima berlangsung. 

c. Penggunaan teori diplomasi untuk mengetahui cara apa saja yang sudah 

dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa 

ini. 

 

I.5  Tinjauan Pustaka 

Didalam skripsi ini, penulis akan membedah empat temuan terkait tema ini 

yang membahas tentang Upaya Penyelesaian Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima 

antara Korea Selatan dan Jepang, yaitu : 
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Pertama,menurut buku karya Huala Adolf,yang berjudul Hukum 

Penyelesaian Sengketa Internasional mengemukakan tentang cara – cara 

penyelesaian sengketa internasional dimana dalam studi hukum internasional 

publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hokum  (legal 

or judicial disputes) dan sengketa politik (political or nonjusticiable disputes) 

yang kerap kali dipakai menjadi ukuran suatu sengketa dipandang sebagai 

sengketa hokum yaitu manakala sengketa tersebut bisa atau dapat diserahkan dan 

diselesaikan oleh pengadilan internasional.Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya 

tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tidak meluas dan 

berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk 

menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-aturan penyelesaian sengketa 

internasional yang berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan 

internasional sehingga apa pun keputusan yang dicapai nanti dapat diterima secara 

baik oleh para pihak yangbersengketa . 

Buku ini menjabarkan secara komprehensif dan intensif perihal 

penyelesaian sengketa internasional dalam 7 (tujuh) bab yang terdiri atas : 

Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai : Sengketa Internasional secara 

Diplomatik : Arbitrase Internasional Publik : Mahkamah Internasional; PBB dan 

Sengketa Internasional : Penyelesaian Sengketa dalam GATT/WTO. Sengketa 

internasional hampir setiap saat terjadi, terutama sengketa mengenai   perebutan 

wilayah negara. Ketika terjadi sengketa internasional, hokum internasional 

memainkan peranan yang penting dan esensial dalam proses penyelesaian 

sengketa  tersebut.  Penyelesaian sengketa internasional merupakan satu tahap 

paling penting dan  menentukan.  Dalam hal ini hukum internasional memberikan 

pedoman, aturan dan cara-cara suatu  sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak.  

Penyelesaian sengketa dianggap penting karena didalamnya terdapat cara 

untuk menyelesaikan sengketa secara damai.  Nantinya buku ini akan digunakan 

sebagai pendukung dalam isu penyelesaian sengketa pulau Dokdo antara Korea 

Selatan dan Jepang karena di dalam buk ini terdapat cara – cara menyelesaikan 

sengketa dengan cara damai. Yang membedakan buku ini dengan skripsi penulis 

adalah, buku ini tidak hanya membahas tentang sengketa wilayah tetapi juga ada 

sengketa perdagangan didalamnya (Adolf 2004, hlm. 1). 
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Kedua,Buku karya Yutaka Kawashima yang berjudul Japanese Foreign 

Policy at the Crossroads menjelaskan tentang dasar dari kebijakan luar negeri 

Jepang. Seperti negara lain, Jepang ingin mencapai kepentingan nasional serta 

kesejahteraan untuk masyarakatnya, dapat disimpulkan bahwa Jepang dapat 

mengejar tujuannya lebih dari beberapa abad terakhir. Sejak akhir Perang Dunia 

II, Jepang telah berhasil memastikan bahwa perang, perubahan dan krisis lainnya 

telah dilihat dalam lingkup Asia Timur melalui periode yang tidak dapat merusak 

keamanannya secara fatal. Dan  Jepang. Dalam perjalanannya, Jepang terkena 

masalah kasus sengketa wilayah dan hal itu membuat stabilitas keamanan di Asia 

Timur terganggu, masalah persengketaan tersebut meliputi sengketa pulau 

Senkaku/Diayou antara Jepang dan China lalu sengketa pulau Dokdo/Takeshima 

antara Korea Selatan dan Jepang.  

Hal ini membuat dunia internasional dan negara di kawasan Asia Timur 

merasa khawatir dan takut, karena tiga kekuatan besar Asia Timur ini merupakan 

negara yang berpengaruh dan membuat perekonomian di kawasan Asia Timur 

meningkat bahkan dapat mencakup seluruh Asia. Hal ini dikhawatirkan akan  

membuat hubungan kerjasama yang telah dilakukan antara Jepang – China dan 

Jepang – Korea Selatan terganggu.  

Dalam hal ini Amerika Serikat mengajak Jepang untuk meminimalisir 

konflik yang terjadi karena Negara – Negara ini tergabung dalam organisasi 

APEC (Asia Pacific Economic Community) yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian Negara kawasan Asia Pasifik. Keadaan semakin memanas 

dikawasan Asia Timur saat Jepang mempertegas klaimnya atas pulau Takeshima 

dengan cara memasukan kurikulum sekolah menengah Jepang. Hal ini untuk 

perkenalan kepada sekolah menengah Jepang bahwa pulau Takeshima merupakan 

pulau yang dimiliki oleh Jepang.  

Oleh karena itu dibuatnya kebijakan luar negeri Jepang ini juga untuk 

mempertegas klaim Jepang terhadap pulau Dokdo/Takeshima dan 

Senkaku/Diaoyou dan diharapkan hal ini dapat menjelaskan kepada dunia 

internasional bahwa Jepang memiliki legalitas terhadap pulau Senkaku/Diayou 

dan pulau Dokdo/Takeshima. Perbedaan buku ini dengan skripsi saya adalah, 

buku ini mengulas tentang hubungan antara Jepang – China dan Jepang – Korea 
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Selatan serta sengketa pulau yang melibatkan Jepang – China, sementara  dalam 

skripsi saya, saya hanya membahas hubungan Jepang – Korea Selatan serta 

sengketa pulau yang terjadi antara Jepang – Korea Selatan (Kawashima 2003, 

hlm. 1). 

Ketiga,Buku karya Paul O’ Shea yang berjudulThe Playing Sovereignty 

Game : Japan’s Territorial Disputes menjelaskan tentang pendekatan kedaulatan 

dan hubungan politik internasional dan hokum internasional untuk memberi hal 

baru pada dinamika sengketa wilayah yang terjadi pada pascaa perang dingin oleh 

Jepang. Sengketa wilayah yang melibatkan jepang seperti sengketa pulau 

Senkaku/Diayou antara Jepang – China, sengketa pulau Dokdo/Takeshima antara 

Jepang – Korea Selatan dan sengketa pulau Kuril/Hoppou Ryoudo antara Jepang 

– Rusia. Buku ini menunjukan bagaimana memahami cara sebuah Negara 

menggunakan kedaulatan dalam sengketa wilayah. Secara umum sengketa 

wilayah penting bagi studi Hubungan Internasional karena sebagai subjek yang 

disiplin dalam studi Hubungan Internasional saat ini. 

Pada tanggal 18 Januari 1952Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan 

deklarasi Presiden Korea Selatan.Deklarasi tersebut menciptakan garis imajiner 

bernama Rhee Line yang membatasi wilayah Jepang dan Korea Selatan di Laut 

Jepang. Garis tersebut memberi konsekuensi bahwa sebagian besar wilayah Laut 

Jepang, termasuk Pulau Dokdo berada dibawah kedaulatan Korea Selatan, hal ini 

juga tercatat dalam perjanjian San Fransisco tahun 1951 yang menyatakan bahwa 

pulau Takeshima adalah pulau yang tidak ikut dikembalikan oleh Jepang. 

Perbedaan buku ini dengan skripsi saya adalah, dibuku ini membahas seluruh 

sengketa wilayah yang melibatkan Jepang, sementara skripsi saya membahas 

tantang sengketa Pulau Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang. (Shea 2012, 

hlm.1) 

Keempat,buku Dokdo : Historical Appraisal and International Justice karya 

Seokwoo Lee dan Hee Eun Lee. Buku ini menjelaskan tentang sejarah Pulau 

Dokdo dan bagaimana sengketa Pulau Dokdo/Takeshima ini terjadi. Pulau dokdo 

adalah pulau karang di laut timur (Laut Jepang) dimana pulau ini di klaim oleh 

dua negara besar di kawasan Asia Timur yaitu Korea Selatan dan Jepang, kedua 

negara ini memiliki klaim kedaulatan di Pulau tersebut, jaraknya 87,4 kilometer 
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dari Ulleungdo (salah satu pulau yang ada disekitar Korea Selatan) dan 157 

kilometer dari pulau Oki (pulau yang ada disekitar Jepang) dan berlokasi sekitar 

215 kilometer dari pusat pulau dan 211 kilometer dari pulau ini yang ada di 

Jepang. Sejak kesimpulan dari Perang Dunia II, warisan militer Jepang dan 

kolonialisme di Asia Timur meninggalkan beberapa konflik yang belum 

terselesaikan di beberapa bagian wilayah. Ada 3 wilayah sengketa pulau di Asia 

Timur yang Jepang perebutkan dintaranya : Sengketa Pulau Kuril yang 

melibatkan Jepang dan Rusia di wilayah utara, lalu ada Sengketa pulau 

Senkaku/Diayou yang melibatkan China dan Jepang, selanjutnya Sengketa Pulau 

Dokdo/Takeshima yang melibatkan Korea Selatan dan Jepang.  

Nilai historis dari pulau sengketa tersebu bagi Jepang masih kuat dan 

memiliki pengaruh besar bagi masyarakat internasional khususnya di kawasan 

Asia timur. Sengketa wilayah di kawasan Asia Timur terus berlanjut, pulau 

Dokdo adalah salah satunya. Jepang megklaim pulau ini berdasarkan Prefektur 

Shimane tahun 1905. Jepang beranggapan bahwa Pulau Dokdo adalah pulau tak 

bertuan (terra nullius), namun Korea Selatan memiliki catatan dokumentasi yang 

membuktikan bahwa pulau Dokdo adalah milik Korea Selatan. Pulau Dokdo 

merupkan pulau tak bertuan. Korea merdeka setelah Perang Dunia II, dan secara 

spesifik mengklaim beberapa pulau di laut timur Jepang saat penandatanganan 

Perjanjian Damai San Frnsisco. Bagaimanapun, perjanjian itu tidak mengarah 

pada status pulau Dokdo. Dengan demikian, hampir 60 tahun kedua belah pihak 

memiliki deklarasi sepihak dari kedaulatan di pulau – pulau kecil tersebut. 

(Seokwoo & Eunhee 2010, hlm.1) 

 

I.6  Kerangka Pemikiran 

Untuk dapat menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu 

berupa teori-teori  dan konsep yang dapat kita gunakan. Suatu teori dibutuhkan 

sebagai  pegangan pokok secara umum, terdiri dari sekumpulan data yang 

tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang memiliki 

prinsip-prinsip yang membentuk dalil tertentu. Dengan dalil tersebut kita dapat 

melanjutkan penelitian dalam meramalkan rangkaian peristiwa selanjutnya. Teori 

adalah suatu bentuk pernyataan yang mampu menjawab pertanyaan “Apa”, 
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artinya berteori adalah analisa untuk memberikan makna pada suatu fenomena 

yang terjadi. Atau bias dikatakan teori adalah pernyataan yang menghubungkan 

konsep – konsep secara logis. (Mas’oed 1990, hlm. 23) 

  

I.6.1  Teori Kepentingan Nasional 

Secara sederhana, kepentingan nasional diibaratkan sebagai tujuan, cita-cita 

dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Sedangkan kebijakan luar 

negeri adalah sebagai metode atau cara agar tujuan Negara dapat tercapai. 

Sementara power diumpamakan sebagai modal utama yang harus dimiliki oleh 

tiap-tiap negara dalam usaha untuk mencapai cita-cita atau kepentingan 

nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, hubungan antara kepentingan 

nasional, kebijakan luar negeri dan power sangatlah erat dan tak dapat dipisahkan. 

Hal ini juga berkaitan dengan mengapa hanya negara yang berhak memiliki 

kepentingan nasional, yaitu karena tidak ada institusi dan organisasi selain negara 

yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan luar negeri yang 

berorientasi pada tercapainya kepentingan nasional. 

Menurut Morgenthau Kepentingan Nasional adalah power. Power diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat mengontrol manusia atas manusia lainnya. 

Kemampuan ini mencakup segala cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuannya. Selain itu Morgenthau juga mengartikan bahwa, kepentingan nasional 

merupakan penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk mencapai tujuan 

negaranya. Kepentingan nasional juga merupakan konsep yang sangat umum, 

namunmerupakan kebutuhan yang sangat penting bagi negaranya untuk 

kelangsungan hidup bangsa dan negara, ekonomi, keamanan, kemerdekaan, dan 

keutuhan wilayah . (Morgenthau 2005, hlm 10-11) 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sendiri, dapat di peroleh dengan cara 

melindungi kelangsungan hidup bangsa dalam mempertahankan kedaulatan 

integritas wilayah nasional, sistem politik, dan identitas budaya dari ancaman 

bangsa lain. Adapun pertimbangan adanya berbagai kondisi lingkungan strategis 

adalah dengan menjalankan kebijakan politik luar negri melalui upaya diplomasi 

demi terciptanya perdamaian dunia. 
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Norman J. Padelford beranggapan bahwa kepentingan nasional suatu negara 

hars menjadi hal penting terhadap national independence, way of life, territor 

security, and economic walfare. Kepentingan nasional harus mementingkan aspek 

kemerdekaan negara (national independence). Kemerdekaan itu tidak draih 

dengan mudah, karena ia melakukan berbagai upaya yang dilakukan para 

founding fathers. Negara harus menjaga eksistensinya sehingga dapat 

memperjuangkan cita – cita dan tujuan negara (Padelford & Lincoln 1960, hlm. 

309) 

Kepentingan nasional pada dasarnya memiliki motivations maker yang 

berfungsi untuk member motivasi atau dorongan agar Negara dapat mencapai 

kepentingan nasionalnya masing-masing. Motivations maker terdiri atas beberapa 

komponen yaitu individu, ekonomi, strategi dan ideologi. Individu dapat 

berpengaruh untuk memberikan Motivations maker pada sebuah Negara, 

contohnya adalah Adolf Hitler yang mempunyai kekuasaan tinggi dan 

memutuskan untuk memusnahkan semua ras selain ras asli Jerman pada masanya. 

Strategi juga sangat diperlukan untuk memotivasi Negara dalam mencapai 

kepentingan nasionalnya. (Martin & Callaghen 2002, hlm.) 

Keamanan wilayah negara (territorial security) juga merupakan hal yang 

sangat vital dan penting yang harus diperhatikan dalam aspek kepentingan 

nasional. Keamanan wilayah negara merupakan unsur penting dalam menjaga 

keutuhan wilayah negara dan keselamatan rakyat. Kepentingan nasional 

menjelaskan kemakmuran rakyat (Way of Life), meningkatkan kelangsungan 

hidup masyarakat maka negara harus memnuhi kebutuhan warga negaranya yaitu 

dengan mencapai kepentingan nasionalnya. 

Selain itu, satu hal lagi yang perlu diartikan dalam pemenuhan kepentingan 

nasional adalah kesejahteraan ekonomi (economic walfare). Menurut Padelford 

kualitas kehidupa masyarakat suatu negara merupakan tujuan bernegara. Salah 

satu cara yang digunakam adalah dengan mewujudkan tingkat produktivitas yang 

tinggi meningkatkan di seluruh bidang ekonomi. (Angelo & Seabury 2006, 

hlm.87) 
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1.6.2  Teori Kedaulatan 

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu 

negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini 

pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis 

yang bernama Jeans Bodin (1539-1596). Menurut Jeans Bodin, kedaulatan adalah 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan 

tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, 

sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal 

atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Sedangkan abadi berarti kekuasaan 

negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya 

pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal 

dunia, tetapi negara dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa terputus-putus. 

Kedaulatan atau sovereignity adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan 

sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa 

sovereignity itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. Perkataan 

sovereignity (bahasa Inggris) mempunyai persamaan kata dengan Souvereneteit 

(bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Jadi secara umum, kedaulatan atau 

sovereignity itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang 

mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara. 

Pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki pemerintah mempunyai kekuatan 

yang berlaku ke dalam (interne souvereiniteit) dan ke luar (externe 

souvereinoteit), yaitu sebagai berikut. 

a.Kedaulatan Ke Dalam : Pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam 

mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

b.Kedaulatan Ke Luar : Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk 

kepada kekuasaan lain, selain ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

Demikian juga halnya dengan negara lain, harus pula menghormati kekuasaan 

negara yang bersangkutan dengan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. 

(Pengertian Teori Kedaulatan 2013, hlm.1) 
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I.6.3  Konsep Sengketa 

Sengketa wilayah merupakan tantangan besar bagi sebuah penelitian 

mengenai perdamaian. Pembuat kebijakan dan  para sarjana membayangkan 

sebuah perselisihan sengketa memiliki potensi yang paling mengancam di pasca 

perang dingin kususnya di wilayah Eropa Timur. Hal ini dapat 

dimengertisejakekspansionismedanketidaksepakatan territorial antara negara-

negarayang secara tradisionaldianggapsebagaisumber utamaperang. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sesuatu yang menyebabkan 

perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perselisihan dan yang menjadi 

pokok rebutan. Berbeda dengan konflik, Johan Galtung mendefinisikan konflik 

ada dua jenis, pertama Perilaku Konflik (Conflict Behaviour), perilaku ini 

cenderung menimbulkan frustasi dan sgresi serta yang kedua yaitu Perilaku 

Destruktif, perilaku ini diartikan cenderung mengalami proses reinforcing, untuk 

membentuk kekerasan. (Webel & Galtung 2007, hlm 26) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama masih memiliki perbedaan pendapat, 

saling berselisih, berbeda kepentingan dan terjadi perrtengkaran antara kedua 

belah pihak yang saling bersengketa.Apabila sudah terjadi ada agresi, aksi reaksi 

yang menimbulkan kedua negara tersebut saling berargumen, negara tersebut 

dapat dibilang sebagai negara yang masih berkonflik, contohnya seperti sengketa 

Kepulauan Dokdo/Takeshima yang melibatkan Korea Selatan dan Jepang. Kedua 

negara ini masih saling berselisih, berbeda pendapat dan berargumen atas 

kepemilikan Kepulauan Dokdo/Takeshima. Setiap salah satu negara melakukan 

kegiatan di Pulau tersebut seperti patroli dapat dipastikan negara yang lain akan 

melakukan protes dan mengecam negara yang melakukan kegiatan di Pulau 

tersebut. 

 

I.6.4  Teori Diplomasi  

Diplomasi telah menjadi satu bagian yang vital dalam kehidupan Negara 

dan merupakan sarana utama guna menangani masalah – masalah internasional 

agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia.Dengan sarana diplomasi itu, 

pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan 

dukungan dari prinsip – prinsip yang dianutnya. Diplomasi yang merupakan 
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sebuah proses politik itu teriutama dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar 

negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah 

negara lainnya. 

Di dalam pembicaraan sehari – hari, diplomasi mempunyai arti yang 

berbeda – beda. Praktik diplomasi mensyaratkan adanya batasan dari kebijakan 

luar negri.Kebijakan semacam itu dibuat dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek seperti geografi, kebutuhan ekonomi dan sumber daya, strategi dan 

keperluan pertahanan, adanya persekutua dengan negara lain, dan lain sebagainya. 

Sir Victor Wellesey (Wellesey 1994, hlm. 10) dengan jelas mengatakan : 

“diplomasi bukanlah merupakan kebijakan, tetapi merupakan lembaga untuk memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Namun diplomasi dan kebijakan keduanya saling 

melengkapi karena tidak akan dapat bertindak tanpa kerjasama satu sama lain. Diplomasi 

tidak dapat dipisahkan oleh politik luar negri, tetapi keduanya bersama – sama merupakan 

kebijakam eksekutif kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi dan tak – tik.” 

  

Di satu pihak, kebijakan atau politik luar negri mempunyai perhatian atau 

substansi dan kandungan dari hubungan luar negri, dan di pihak lain, perhatian 

diplomasi dipusatkan pada metodologi untuk melaksanakan kebijakan luar negri. 

Masyarakat internasional sekarang menyadari sekali akan pentingnya diplomasi di 

dalam hubungan internasional, karena diplomasi dianggap penting bukan saja 

suatu Negara untuk merumuskan suatu kebijakan luar negri yang cocok dan 

efektif terhadap Negara lain, tetapi juga bagi metodologi dan mekanisme yang 

diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan luar negri yang efisien. 

Menurut Hans Morgenthau ada tiga cara yang bisa dilakukan oleh negara 

dalam melakukan diplomasi, pertama persuasi atau bentuk bujukan, bujukan dari 

satu negara ke negara lain dengan cara yang halus. Kedua kompromi merupakan 

diplomasi antar negara yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu – 

isu tertentu sehingga mencapai jalan tengah sehingga hasilnya dapat diterima oleh 

pihak – pihak terkait. Dan yang ketiga adalah ancaman keamanan, tipe ketiga ini 

merupakan upaya yang dilakukan oleh negara – negara untuk mencapai 

diplomasinya dengan menggunakan kekuatan militer baik ancaman ataupun 

perang. (Morgenthau 2005, hlm. 28) 

Menurut Robert J. Lieber, dalam berdiplomasi, terjadi tawar menawar untuk 

menentukan suatu keputusan. Dalam proses tersebut aktor rasional harus 
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memperhitungkan untung atau rugi. Kondisi negara yang bersengketa memiliki 

kepentingan yang bertentangan, akan tetapi kepentingan terbut tidak seutuhnya 

bertentangan, namun ada juga yang sejalan. Maka dari itu negara – negara 

cenderung melakukan diplomasi untuk mewujudkan kepentingan bersama yang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasionalnya (Mas’oed 1987, hlm. 247). 

 

I.7  Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.8  Metode Penelitian 

I.8.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif, 

yakni pembahasan secara deskriptif (menggambarkan) dimana ruang lingkup 

pembahasan penelitian ini dibatasi hanya dengan hubungan antara Korea Selatan 

dan Jepang serta permasalahan yang dibahas hambatan yang terjadi dalam upaya 

penyelesaian sengketa Pulau Dokdo/Takeshima. 

 

I.8.2  Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama 

Kepentingan Nasional Jepang dan Korsel di 

Kepulauan Dokdo/Takeshima 

Sengketa Pulau Dokdo/Takeshima antara Korsel 

dan Jepang 

Analisa Hambatan Dalam Upaya Penyelesaian 

Sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima antara Korea 

Selatan dan Jepang 
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seperti data resmi dokumen. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa 

literatur – literatur dari hasil sebelumnya seperrti buku, artikel ilmiah, dan jurnal 

yang membahas tentang hubungan Korea Selatan – Jepang, sengketa yang terjadi 

antara Korea Selatan dan Jepang dan hambatan seperti apa yang menghalangi 

upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan 

dan Jepang periode 2008 – 2012. 

 

I.8.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dugunakan dengan teknik 

kualitatif. Data primer diperoleh dari website resmi Ministry of Foreign Affairs 

Japan dan Ministry of Foreign Affairs Korea. Lalu teknik pengumpulan data 

sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka (library research) dengan bahan 

pustaka seperti buku, jurnal, surat kabar, bulletin, serta media internet untuk 

memperoleh data yang akurat, lengkap dan relevan. 

 

I.8.4  Teknik Analisa Data 

Data – data yang telah dikumpulkan dan di analisa menggunakan teori 

sebagai alat untuk menginterpretasikan data – data yang telah penulis dapat lalu 

kemudian disaring lagi sehingga mendapatkan data yang bisa digunakan sesuai 

dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. 

 

I.8.5  Desain Penelitian 

Desain dari penelitian ini menggunakan studi kasus, yakni penelitian 

dilakukan untuk mempelajari suatu kasus secara intensif atau mendalam. Yin 

menjelaskan bahwa desain penelitian studi kasus cocok digunakan untuk situasi, 

dimana bentuk pertanyaan penelitian yang berkenaan dengan “Apa”  dan 

“Mengapa”, serta apabila peneliti hanya memiliki sedikit kesempatan untuk 

mengontrol peristiwa yang akan diselidiki. Disampin itu penelitian studi kasus 

juga cocok digunakan pada penelitian yang berfokus pada fenomena konemporer. 

(Silalahi 2006, hlm. 28) 
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I.9  Sistematika Pembabakan 

BAB I Pendahuluan 

Mengenai pendahuluan, yang pembahasannya meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika pembabakan. 

BAB II Sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan - Jepang 

Mengenai bagaimana sengketa Pulau Dokdo/Takeshima terjadi meliputi 

letak geografis Pulau Dokdo/Takeshima, peta lokasi Kepulauan 

Dokdo/Takeshima, sejarah sengketa Kepulauan Dokdo/Takeshima, klaim – 

klaim antara Korea Selatan dan Jepang, perjanjian internasional mengenai 

Kepulauan Dokdo/Takeshima, pentingnya energi bagi Korea Selatan dan 

Jepang, nilai strategis Pulau Dokdo/Takeshima, Kepentingan Nasional 

Korea Selatan dan Jepang di Pulau Dokdo/Takeshima 

BAB III Analisa Hambatan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepulauan 

Dokdo/Takeshima Antara Korea elatam – Jepang Periode 2008-2012 

Mengenai  Analisa Hambatan Upaya Penyelesaian Jepang dan Korea 

Selatan terkait sengketa pulau  Dokdo/Takeshima periode 2008 – 2012, 

adapun hambatan tersebut terdiri dari penolakan pengajuan sengketa ke 

Mahkamah Internasional oleh Korea Selatan, hubungan bilateral yang 

terjalin anatara  Korea Selatan dan Jepang, Keterlibatan aktor lain seperti 

PBB dan Amerika Serikat, Belum jelasnya wilayah Kepulauan 

Dokdo/Takeshima dan solusi penyelesaian sengketa Kepulauan 

Dokdo/Takeshima yang berupa perjanjian pengembangan bersama (Joint 

Development Agreement). 

BAB IV Penutup 

Kesimpulan dan Saran meliputi hasil rangkuman dar keseluruhan analisa 

skripsi yang sudah di ketik oleh penulis. 
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